Nieuwsbrief april 2019
Inschrijving gesloten.
De kalender geeft het duidelijk aan: 31 maart is geweest, dus is de inschrijving gesloten.
Voor ons is er nu veel werk aan de winkel. Onze PC’s draaien overuren, want we zijn druk
bezig met de planning. Met 80 koren en zanggroepen en een goede 3000 deelnemers is dat
een hele klus. Maar gelukkig dankzij de digitale mogelijkheden nog te overzien.
We hebben alle ingeschreven koren een bevestigingsmail gestuurd. Het is belangrijk dat de
contactpersoon van het koor doet wat we daarin vragen. Want de gegevens die zijn ingevuld
en bevestigd worden gebruikt bij de planning. Dus, reageer op de bevestigingsmail.

Sponsoren
Zonder sponsoren en subsidie is Korenfestival Amusing Hengelo, waar zoveel zangers,
zangeressen, musici én niet te vergeten bezoekers plezier aan beleven, niet mogelijk. We zijn
daarom heel blij met de al gedane toezeggingen van: Hengelo Promotie – Stichting Centrum
Management Hengelo – Brasserie So Nice – Grand café De Appel – Grand café De Twee
Weezen – Stravinsky eten . drinken . slapen – Eetcafé De Blauwe Engel - Modehuis Van
Uffelen.

Amusing A Capella Battle
We hebben de a capella-competitie nieuw lezen in geblazen. Dat hebben we al eerder gemeld.
De wedstrijd houden we in een andere locatie: een mooi kerkje, met meer ruimte voor de
deelnemende groepen én voor het publiek. Het ligt aan de Marskant in Hengelo en voor die
dag omgedoopt tot een ware A Capella Tempel.
Het aantal deelnemende groepen is 10, het maximale aantal dat kan. Het wordt dus een volle
competitiedag en daar zijn we heel erg blij mee! We beginnen om 11.00 uur en als alle
groepen hun prestatie hebben neergezet volgt een echte battle. De jury wijst de 6 beste
vocale groepen aan die de kans krijgen met nog 1 nummer de jury te verrassen. De jury
bepaalt daarna de volgorde van de winnaars. We hebben dit jaar voor 6 deelnemende groepen
prijzen beschikbaar: 3x een cheque voor workshops, beschikbaar gesteld door de Bond voor
Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek (BALK) en 3 verschillende prijzen beschikbaar
gesteld door Rogier IJmker van
deelnemers: veel succes
en plezier met de voorbereidingen en het optreden!

Oproep voor vrijwilligers
Iedereen weet dat we allerlei hulp op de festival-dag goed kunnen gebruiken. Je aanmelden
om dan naast zingen ook je handen voor het festival uit de mouwen te steken kan nu al via:
https://amusing-hengelo.nl/vrijwilligers/algemeen/. Vele handen maken immers licht werk.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met vrijwilligers@amusing-hengelo.nl.

TOT ZIENS OP 8 JUNI 2019
Anja – Henk – Henriëtte – Jasper – Kitty – Marcel – Pauline - Rob
Lees meer op onze website www.amusing-hengelo.nl / afmelden voor de nieuwsbrief:info@amusing-hengelo.nl

